Diumenge, 18 d’octubre de 2015
Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
A partir de les 9 de matí
Sabem que el nostre entorn és fràgil, que rep constantment agressions, atacs i accidents
naturals que el malmeten, l’erosionen i l’embruten... Sabem que això passa i també sabem
que la responsabilitat de protegir-lo, de tenir-ne cura, no és només de les administracions. No
és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. Totes i tots hem de ser custodis del nostre
territori, els vigilants i protectors dels espais que ens envolten.
La platja, el litoral, els camins, les cales, les bosquines, el mar... formen part del patrimoni i
del paisatge que volem gaudir avui i deixar en herència als qui vindran demà. Per això hem
ambientalistes, veïnals, socials i educatives per fer aquesta crida per participar al JUANITA’S
FEM DISSABTE.
Us animem a ser els vigilants i protectors del nostre litoral i us convidem a participar en
aquesta acció de neteja de la Platja Llarga.
Ens trobarem a les 9 del matí a la caseta d’informació de la Platja Llarga al Prat de Vilanova
(Ibersol) i durant unes hores netejar i restaurar aquest espai natural de gran valor. A més de
la neteja de la platja Llarga també s’escolliran equips per a l’extracció de les plantes invasores
i la millora de les barreres de protecció de les dunes. Finalment, el punt de trobada també
servirà per valorar el resultat del nostre esforç cooperatiu i llençar un missatge conjunt de
compromís i protecció del nostre litoral. I també hi haurà un aperitiu de comiat per a totes i
tots els participants!
Us podeu inscriure al web del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf:
http://www.collsmiralpeix.cat/ca/formulari-de-contacte/
Per arribar al punt de trobada cliqueu https://goo.gl/maps/ab28Zqu1W7p
Podeu venir en transport públic http://www.vilanova.cat/jsp/mobiliari/detall.jsp?id=5576#.Vgo-SuyvEdU
o bé utilitzar el tren, la bicicleta, o venir a peu.
També podeu arribar amb canoa, caiac o pàdel surf per via marítima
No oblideu portar roba adequada per a dur a terme aquestes tasques i protecció solar.
Aquesta acció està organitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juanita’s
Vilanova Beach Festival, el Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i
Decathlon.

